
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA BOGDAND 
CONSILIUL LOCAL 

      
 

 HOTARAREA NR. 4/2020 
 

privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor, pentru comuna 
Bogdand, județul Satu Mare, pentru  anul 2020 

 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOGDAND întrunit în ședință ordinară din 

data de 30.01.2020; 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 56/09.01.2020 prin care se propune aprobarea Planului de 
Analiză și Acoperire a Riscurilor, pentru comuna Bogdand, județul Satu Mare, pentru  
anul 2020 

- Raportul de specialitate nr. 55/09.01.2020  întocmit de Compartimentul situații de urgență 
și protecție civilă  

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bogdand nr. 209/29.01.2020, 
211/29.01.2020 și 215/29.01.2020 

Ținând cont de: 

- prevederile Legii nr. 307/2006 , art. 4, alin(1), art. 13, litera ,, a ,,   privind apărarea 
împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile  Legii nr. 418/2004 privind protecţia civilă, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare,  

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21 / 2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- având în vedere prevederile art.6, alin. (1) din Ordinul Ministrului Administraţiei şi 
Internelor nr.132/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi 
acoperire a riscului şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscului ; 

 
În temeiul art. 129 alin. 2 lit. d) , alin.7,  lit. h), art. 139 alin 1 precum si art. 196 

alin. 1 lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Cu data prezentei hotărâri, se aprobă Planul de Analiză şi Acoperirea 
Riscurilor pentru comuna Bogdand, judeţul Satu Mare, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre  

Art.2. Cu ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Bogdand şi  
Compartimentul Situaţii de Urgenţă . 



Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al 
comunei Bogdand, în termenul prevăzut de lege:  

• Primarului comunei Bogdand,  

• Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare,  

• Compartimentul situații de urgență și protecție civilă.   

 
Adoptată în şedinţa ordinară din 30.01.2020. 
 
 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,         L.S.                        CONTRASEMNEAZĂ: 
DUMUȚA PATRIȚIU                SECRETARUL GENERAL AL   
                                                                                COMUNEI BOGDAND, 
 -consilier local-                 TEMIAN SIMONA 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 8; 
Nr.total consilieri absenţi: 1 ; 
Voturi pentru: 8; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 
 

 


